Čechoslováci v Gulagu

Gulag na Volze
Z desítek Čechoslováků, kteří byli vězněni ve Volgolagu,
známe osudy jen několika jednotlivců

JAN DVOŘÁK

Tábory Gulagu se zpravidla nacházely v odlehlých a těžko dostupných oblastech
sovětského impéria. Některé z nich ale byly umístěny i v centrální části Ruska,
nedaleko hlavního města Moskvy. Mezi ně patřil rovněž rozsáhlý lágrový komplex
Volgolag v Jaroslavlské oblasti, v němž od třicátých do padesátých let minulého
století trpěly statisíce vězňů bolševického režimu včetně desítek českých krajanů
a československých občanů.
Když komunistický novinář Julius
Fučík na jaře 1930 sepisoval reportáž
o své cestě po Sovětském svazu, která
byla publikována o dva roky později
pod ikonickým titulem V zemi, kde
zítra již znamená včera a primárně je
autorovou oslavou sovětské modernity a výdobytků první pětiletky, 1
neopomněl jednu z podkapitol věnovat i očekávanému „hospodářské
mu zázraku na Volze“. 2 I na dobové
sovětské poměry šlo o cíle vskutku
pompézní: do několika let mělo být
ruské vnitrozemí propojeno pomocí
upravené říční soustavy s Baltským
mořem, k tomu byla v plánu proměna
převážně zemědělské krajiny Povolží
(hlavně jeho střední části) v území
velkého průmyslu. Na vytipovaných
vodních tocích přitom měly vzniknout
gigantické vodní přehrady a hydroelektrárny, které by vyrobenou energií zásobovaly nejen nejbližší okolí,
včetně nově založených měst, ale také
značnou část ruského vnitrozemí.

Ke zdárnému splnění všech vytyčených úkolů mělo, alespoň dle
bolšev ické propagandy, jako už
tradičně dopomoci zejména tvůrčí
úsilí sovětského lidu pod Stalinovým vedením. Nepřekvapí ale, že
realita zůstala vizím „budovatelské
utopie“ na hony vzdálená. Mobilizace sovětského průmyslu třicátých
let jistě úspěšně využívala rovněž
tvůrčího zápalu běžného obyvatelstva, primárně však byla závislá na
práci vězňů bolševického režimu.
Nejenže šlo o levnou pracovní sílu,
další podstatnou výhodou nucené
práce byla její mobilita.

Nevyčerpatelný zdroj vězňů
Úspěšné využití pracovních sil vězňů
Gulagu v těžko dostupných, nerozvinutých oblastech SSSR přivedlo na
počátku třicátých let tamní politickou
elitu k přesvědčení, že je tuto praxi
možné rozšířit také na stavby velkých

národně-hospodářských objektů,
a to i v centrálních regionech země.
Z tohoto důvodu se jednou z hlavních
oblastí ekonomické činnosti Gulagu
napříště stala výstavba hydrotechnických a energetických zařízení.3
Nepochybně jednu z největších
výzev v tomto směru představovalo
budování hydroelektrických komplexů Uglič a Rybinsk v Jaroslavlské
oblasti při horním toku řeky Volhy,
což posvětila Rada lidových komisařů
SSSR a Ústřední výbor Všesvazové
komunistické strany (bolševiků)
čili ÚV VKS(b) svým výnosem ze
14. září 1935. Hlavním cílem projektu
bylo zajistit hlubinný odtok z moskevsko-volžského kanálu směrem
k dolní Volze a volžsko-baltského
vodního systému přes řeku Šeksnu
a vedle toho i účinně využít vodu jako
energetický zdroj pro širší okolí Rybinsku. 4
Samotné stavební práce sice zajišťoval tzv. Volgostroj (Volžskoje

1	K tomu nejnověji MELICHAR, Bohumil: Ze země, kde zítra již znamenalo včera. Fučíkovy reportáže jako hold sovětskému experimentu.
Soudobé dějiny, 2021, roč. 28, č. 1, s. 161–182.
2	Kapitola Volgostroj. In: FUČÍK, Julius: V zemi, kde zítra již znamená včera. Sny a skutečnost. Státní nakladatelství politické literatury,
Praha 1955, s. 355–360.
3	BURDIN, Jevgenij Anatoljevič: Ispoľzovanije prinuditěľnogo truda zaključonych na objektach gidroeněrgetiki Povolžja v 1930–1950
godach. Věstnik Čuvašskogo universitěta, 2011, No. 1, s. 8.
4	Viz heslo Volgolag na Jarkipedii – https://yarwiki.ru/article/2674/volgolag (citováno k 19. 7. 2021).
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Vzniku Volgolagu předcházel zcela jasný plán:
využití bezplatné pracovní síly vězňů stalinského
režimu pro urychlenou výstavbu megalomanských
vodních děl Uglič a Rybinsk.
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V důsledku výstavby
vodních děl bylo rovněž
zaplaveno obrovské území,
město Mologa a tovární
osada Abakumovo,
na 700 dalších vesnic
a osad, zničeno pět
klášterů i desítky kostelů,
zemědělských usedlostí
a menších hospodářství.

Myškin
Bez toho by také nikdy nemohlo dojít k onomu
„hospodářskému zázraku na Volze“. Cena za tento
budovatelský úspěch však byla obrovská. Především tisíce
zmařených životů jsou toho dodnes jasným mementem.
Uglič
– vodní
elektrárna

Foto: https://ru.rbth.com/ read/1065-rybinskoye-more
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strojitěľstvo, česky doslova Volžská
výstavba) – speciální konstrukční
a instalační oddělení NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennich děl,
česky Lidový komisariát vnitřních
záležitostí) zaměstnávající tisíce specializovaných stavebních odborníků
a dělníků z řad civilního obyvatelstva. I tak ke včasnému a finančně
stále akceptovatelnému dokončení
megalomanského záměru mohlo dojít jen s využitím bezplatné pracovní
síly, kterou zajišťoval Gulag.
P ůvodně se předpok ládalo, že
k výstavbě vodních děl budou nasazeni vězni Dmitrovského nápravně-pracovního tábora (zkráceně Dmitrovlagu), jehož divize se nacházely
převážně v Moskevské oblasti. Ještě
v průběhu podzimu 1935 však NKVD
rozhodlo za tímto účelem zřídit nezávislou táborovou správu a pracovní
tábor. Takto byl položen „základní kámen“ Volžského nápravně-pracovního
tábora (zkráceně Volgolagu), za jehož
správní sídlo byla vybrána osada Perebory u města Rybinsk (dnes je jeho
součástí) v Jaroslavlské oblasti. Za
oficiální datum vzniku Volgolagu je
pak považován 7. prosinec 1935, kdy
byl vydán příslušný příkaz NKVD.5
Právě Volgolag (či jeho táborové
modifikace) sloužil během následujících dvou desetiletí jako nevyčerpatelný zdroj pracovního kontingentu
vězňů: a to nejen pro stavbu hlavních
vodních děl a menších vodních staveb, ale i celé řady jiných průmyslových nebo armádních objektů, stejně
jako k rozšiřování a údržbě dopravní
(hlavně železniční) sítě v celém Povolží.6
Význam Volgolagu v ekonomických
záměrech NKVD konce třicátých a začátku čtyřicátých let dokládá i strmě

Julius Fučík (uprostřed) na své cestě po Sovětském svazu, z níž napsal reportážní knihu
V zemi, kde zítra již znamená včera (Frunze, dnes Biškek, 1930)
Foto: ČTK

rostoucí počet vězňů v prvních letech
jeho existence. Jestliže v roce 1936
dosahoval jeho početní stav přibližně 20 tisíc, o dva roky později už to
bylo téměř 80 tisíc osob. Na přelomu
let 1939/1940 se jejich množství sice
nepatrně snížilo, od druhé poloviny
roku 1940 však začalo opět výrazně
stoupat. K 1. lednu 1941 vykazovaly statistiky téměř 88 tisíc vězňů,7
početního maxima v celé táborové
historii bylo dosaženo k 15. březnu
1941, kdy si zde odpykávalo svůj trest
přes 97 tisíc osob.8 Tehdy se stal Volgolag jedním z největších lágrových
komplexů v celém Sovětském svazu.
Neustálé navyšování vězeňské
populace mělo samozřejmě i své
konkrétní důvody: zatímco nejnižší
míra obsazenosti odpovídala přípravným a závěrečným fázím výstavby

vodních děl, maximální souvisela
s jejich urychleným dokončením,
či přesněji řečeno s jejich předběžným zprovozněním na politickou
objednávku. K tomu mělo dojít nejpozději do roku 1942. Druhou neméně
podstatnou příčinou byl také příliv
statisíců nových vězňů deportovaných do Gulagu z území východního Polska, Pobaltí a Besarábie, která
SSSR okupoval v letech 1939 –1941.
Tito zajatci byli logicky rozdělováni
do táborů s nejvyšší ekonomickou
prior itou, tedy i do Volgolagu. Díky
tomu se za pouhých šest let (1936 –
1941) od prvního „výkopu“ podařilo
dokončit hlavní konstrukční práce,
postupně se tak mohlo začít s plněním rybinské nádrže a ještě v roce
1941 byly uvedeny do provozu také
vodní elektrárny Uglič a částečně

5	BURDIN, Jevgenij Anatoljevič: Ispoľzovanije prinuditěľnogo truda zaključonych na objektach gidroeněrgetiki Povolžja v 1930–1950 godach,
s. 10.
6	K tomu blíže např. heslo Volgolag. In: SMIRNOV, Michail Borisovič (ed.): Sistěma ispraviteľno-trudovych lagerej v SSSR, 1923‒1960.
Spravočnik. Zven‘ja, Moskva 1998, s. 188–191 a heslo Volgolag. In: BYSTROV, Vladimír: Průvodce říší zla – viz https://bystrov.ustrcr.cz/
tabory/3067 (citováno k 19. 7. 2021).
7	
SMIRNOV, Michail Borisovič (ed.): Sistěma ispraviteľno-trudovych lagerej v SSSR, 1923‒1960, s. 190.
8	BURDIN, Jevgenij Anatoljevič: Ispoľzovanije prinuditěľnogo truda zaključonych na objektach gidroeněrgetiki Povolžja v 1930–1950 godach,
s. 10.
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i Rybinsk. Následně mohla být tato
zařízení, stejně jako i plavební komory a další důležité vodohospodářské
objekty, převedena z jurisdikce NKVD
pod příslušné lidové komisariáty.9
Po splnění nejdůležitějších úkolů
se mohlo i ve Volgolagu přejít ke snižování početního stavu vězeňského
osazenstva – hned v roce 1942 o více
než polovinu na zhruba 40 tisíc osob.
Časem se proměnila i jejich hlavní
pracovní náplň, jež se přizpůsobila

Kromě údržby vodních
nádrží a elektráren, těžby
dřeva a zaměstnání
ve spotřebitelských
provozech se zdejší vězni
podíleli i na výrobě munice
potřebám příslušných lidových komisariátů, v souvislosti s nacistickým útokem na SSSR pak primárně
požadavkům Rudé armády. Kromě
pravidelné údržby vodních nádrží
a elektráren, těžby dřeva a zaměstnání ve spotřebitelských provozech
se proto zdejší vězni v dalších letech
podíleli i na výrobě munice a jiného
válečného materiálu.
Ještě za války byla lágrová správa
při horním toku řeky Volhy rovněž
několikrát reorganizována a přejmenována, nadále přitom ztrácela na
svém významu. Volžský nápravně-pracovní tábor nakonec fungoval
v různých formách až do roku 1953,

v tu dobu v něm ale bylo vězněno už
„jen“ 15 000 osob. Definitivně přestal
existovat 29. dubna 1953.10

Československé stopy ve Volgolagu
Tábory Volgolagu (či nástupnickými
lágrovými komplexy) prošly za dobu
jejich fungování stovky tisíc vězňů,
které v různou dobu a z různých
příčin semlela sovětská represivní
mašinerie. Dle jednoho z internetových zdrojů byla většina z nich
potrestána za kriminální delikty,
trestanci odsouzení dle nechvalně
proslulého „politického“ paragrafu 58
trestního zákoníku Ruské sovětské
federativní socialistické republiky, tedy
RSFSR (či jeho číselnými modifikacemi pro jednotlivé svazové republiky)
tvořili 15–20 procent celkového počtu
zdejšího osazenstva.11
Přestože jde o značný nepoměr, stále mluvíme o desítkách tisíc nevinně
odsouzených lidí. Co je ale podstatné,
původci zmíněné statistiky nepočítali mezi „politické“ vězně ani tisíce
odsouzených např. dle paragrafu 84
trestního zákoníku RSFSR (či jeho
svazových modifikací),12 který trestal nezákonný výjezd do zahraničí či
vstup na území SSSR. Zvláště pro období přelomu třicátých a čtyřicátých
let, kdy SSSR mocensky expandoval
na Západ, se obvinění z tohoto trestného činu stalo nejčastěji užívaným
prostředkem perzekuce místních
obyvatel nepohodlných okupačnímu
režimu. K nim patřily i tisíce běženců
z nacisty či jejich spojenci okupované

Jedna z českých obětí – František Froněk
Foto: archiv Romana Barybina

části Evropy včetně někdejších občanů Československa.
Neznamená to však, že by se česká
(příslušníci české menšiny, v tu dobu
ale již občané SSSR) či československá (státní příslušníci ČSR) stopa
ve volžských lágrech neobjevila již
dříve. Jsou doložena jména některých
Čechů odsouzených počátkem třicátých let, kteří si svůj trest odpykávali
právě v této oblasti. Zmínit můžeme
například Františka Froňka 13 z České
Krošni u Žitomíru, který byl v roce
1933 odsouzen za údajnou špionáž
a činnost v „české nacionalistické or

9	Viz pozn. 4.
10	BURDIN, Jevgenij Anatoljevič: Ispoľzovanije prinuditěľnogo truda zaključonych na objektach gidroeněrgetiki Povolžja v 1930–1950 godach,
s. 10.
11	Viz pozn. 4.
12	Z hlediska zkoumané problematiky je klíčový trestní zákoník Ukrajinské SSR (USSR). V ukrajinské sovětské legislativě šlo o § 80
trestního zákoníku USSR z roku 1927: „za výjezd do zahraničí nebo vstup na území SSSR bez předepsaného pasu nebo povolení příslušných
úřadů – uvěznění do tábora na dobu od jednoho do tří let“. Citováno podle KORSUN, Oleksij – PAHIRJA, Oleksandr (eds.): Zakarpatski
vtikači v SRSR. Čerez tabory HULAHu i BUZULUK do ridnych Karpat: 1939–1949. Archivni dokumenty i materialy. Vseukrajinske Deržavne
Vydavnyctvo Karpaty, Užhorod 2011, s. 28.
13	František Froněk (1895–1938) byl poprvé zatčen pro podezření ze špionáže ve prospěch ČSR v roce 1930, po několika měsících vazby
ho ale propustili. V roce 1933 byl znovu zadržen ze stejného důvodu a tentokrát odsouzen na tři roky nucených prací, které si odpykal
v Dmitrovlagu. K jeho třetímu a poslednímu zatčení došlo 15. května 1938, kdy byl žitomírským NKVD přiřazen k vykonstruované
skupině členů tzv. české vojensko-povstalecké špionážní organizace působící v oblasti sovětské Volyně. Dne 22. září 1938 byl spolu
s dalšími 77 Čechy (celkem bylo v tomto případě souzeno 80 osob) odsouzen rozhodnutím „trojky“ Oblastní správy NKVD Žitomírské
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ganizaci“ na tři roky v Gulagu, které
strávil právě na stavbě kanálu Moskva–Volha (tehdy v Dmitrovlagu). V jedné ze statistik NKVD z 1. října 1937
k národnostnímu složení vězňů v jeho
nápravně-pracovních táborech je
uveden počet 132 osob československé národnosti 14 (z celkového počtu
818 345 vězněných), kteří byli v tu
dobu internováni ve 13 různých táborových správách po celém SSSR.
Konkrétně ve Volgolagu se jich mělo
dle stejného zdroje nacházet 19, což
byl po Beltbaltlagu v Karélii s 29 čs.
vězni druhý nejvyšší počet trestanců
české a slovenské národnosti.15
O konkrétních osudech se z dané
statistiky samozřejmě nic bližšího
nedozvíme a ani z jiných dostupných
pramenů se nikoho z těchto Čechů
a Slováků nepodařilo identifikovat.
Otázkou je, jestli mezi ně např. nepatřili i bratři Václav a Viktor Plašilové,
kteří byli spolu s dalšími Čechy již
v červnu 1931 odsouzeni ve známém
„učitelském procesu“16 k vysokým

trestům v Gulagu a od roku 1935 se
oba nacházeli ve vyhnanství u Rybinsku. 17 I bez ohledu na absenci konkrétních informací o jednotlivcích je
jasné, že až na výjimky šlo o osoby
české národnosti, v tu dobu ale již
sovětské státní příslušníky. V další
podobné statistice z 1. ledna 1939 je
uvedeno již 442 Čechů vězněných
v nápravně-pracovních táborech
NKVD po celém SSSR, podle státní
příslušnosti ale jen 21 československých státních příslušníků.18

Národnostní složení či státní příslušnost vězňů v jednotlivých táborech Gulagu z pozdějších let již sice
nejsou statisticky podchyceny (či spíše takovéto statistiky nebyly dosud
publikovány). K alespoň přibližnému
vyčíslení množství vězněných osob
českého původu či československé
státní příslušnosti lze však využít
údaje z jednotlivých vyšetřovacích
a trestních spisů NKVD. A právě
analýza dat z několika stovek spisů 19
vedených na české a československé

V rámci Volžsko-kamské kaskády bylo postaveno 13 přehrad a 12 vodních elektráren.
Až do poloviny 50. let hlavně rukama vězňů
Gulagu.
Foto: https://ru.rbth.com/
read/1065-rybinskoye-more

	oblasti k trestu smrti a 28. září 1938 zastřelen ve věznici v Žitomíru. Životopis Františka Froňka sepsaný jeho pravnukem Romanem
Barybinem, 22. 12. 2019 – viz http://www.posledniadresa.cz/www/Names/Name/46 (citováno k 19. 7. 2021). Dne 7. 6. 2021 byla v rámci projektu Poslední adresa odhalena Františku Froňkovi na původním domě rodiny Froňkových v Žitomíru (dříve obci Česká Krošňa) tabulka připomínající jeho tragický osud. Viz článek Edity Jirákové v tomto čísle revue Paměť a dějiny.
14	Sovětské úřady se přitom zcela jistě neztotožňovaly s koncepcí čechoslovakismu hovořící o jednotě československého národa. Spíše
jde o terminologickou nepřesnost. Ve skutečnosti se jednalo o všechny osoby hlásící se k české, případně slovenské národnosti
stejně jako k československé státní příslušnosti.
15	
KOKURIN, Aleksandr Ivanovič – PETROV, Nikita Vasiljevič (eds.): GULAG (Glavnoje upravlenije lagerej): 1917–1960. Meždunarodnyj Fond
„Demokratija“, Moskva 2000, dokument č. 90, s. 412.
16	Proces s „českými učiteli“ se odehrál před představiteli Nejvyššího soudu SSSR v Charkově ve dnech 12.–15. června 1931. Jeho název
připomíná, že podstatnou část z 33 odsouzených tvořili čeští učitelé, zbytek pak vedoucí krajanských spolků, rolníci a další přední
činitelé českých komunit. V celém procesu padlo deset rozsudků smrti, zbylé tresty se pohybovaly od tří do deseti let těžkého žaláře, v některých případech zpřísněné o několikaleté vyhnanství. Do té doby šlo o největší vykonstruovaný proces proti českým krajanům v SSSR. Blíže k němu viz např. https://cechoslovacivgulagu.cz/historie_represi_proces_s_ceskymi_uciteli.html. Rozsáhlá
dokumentace k případu byla zdigitalizována v Resortním státním archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU) – viz Digitální
archiv dokumentů NKVD/KGB k československé historii https://archivkgb.zcu.cz/ (obé citováno k 19. 7. 2021).
H DA SBU, f. 6, sign. 57288, sv. 28 a 29.
17	
18	
KOKURIN, Aleksandr Ivanovič – PETROV, Nikita Vasiljevič (eds.): GULAG, dokument č. 92, s. 417.
19	Byly využity vyšetřovací spisy NKVD uložené v Resortním státním archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU), v Archivním
oddělení Správy Bezpečnostní služby Ukrajiny ve Lvovské oblasti (ASBU Lvov), v Oděské (ASBU Oděsa) a v Rovenské oblasti (ASBU
Rovno), ve Státním archivu Lvovské oblasti (DALO) a Státním archivu Zakarpatské oblasti (DAZO).
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Gulag na Volze

oběti sovětských represí kromě jiného dokazuje, že se i v jejich případě
stal Volgolag jednou z nejčastějších
lokalit pro výkon trestu. Platí to pak
hlavně pro osoby internované během
druhé světové války.

Do Gulagu i bez rozsudku
Represe spojené s územní expanzí
stalinského režimu směrem na Západ
(anexe východního Polska, Besarábie, severní Bukoviny a pobaltských
států, válka s Finskem) v letech
1939−1941 znamenaly obrovský nápor
i pro gigantický vězeňský systém,
jakým byl Gulag. Ačkoli bylo krátce předtím předčasně propuštěno
několik set tisíc vězňů neprávem
zatčených za tzv. Velkého teroru,
sovětské vedení spatřovalo jediné
možné řešení stávající situace v dalším rozšiřování lágrové soustavy.20
NKVD se přitom muselo vyrovnat
i s přísunem nových, spěšných úkolů,
které se týkaly primárně hospodářských a vojensko-strategických cílů:
jasnou prioritu dostalo rozšiřování
stávající železniční sítě, zvýšení objemu těžby nerostných surovin (hlavně uhlí, drahých a barevných kovů)
a urychlení hydrotechnické výstavby
(kanály, vodní elektrárny a přístavy).21
Dnes už víme, že rovněž na „volžskou výstavbu“ směřovalo počátkem
čtyřicátých let také mnoho osob
původem z Československa. Až na
nepočetné výjimky šlo o uprchlíky
z okupované vlasti, kteří se na sovětské území dostali buď dobrovolně
při svém útěku přes Polsko v letech
1938–1939, nebo mnohem častěji proti
své vůli v důsledku sovětského záboru východního Polska během podzimu 1939. K nim lze zařadit i početnou
skupinu Židů z Ostravska, Frýdecka

Vězni Volgolagu při stavbě plavebního kanálu – součásti Rybinského vodního díla
Foto: https://ru.rbth.com/read/1065-rybinskoye-more

a Těšínska, jež nacisté deportovali
v druhé polovině října 1939 do Niska
nad Sanem ve východní části Generálního Gouvernementu, ale kteří
kvůli okolnostem místo v plánované
„židovské rezervaci“ nakonec skončili
na sovětském území.22
Bez ohledu na datum a způsob,
jakým se českoslovenští uprchlíci
na sovětské území dostali, byli i oni
v drtivé většině dříve či později zatčeni NKVD, obviněni z nelegálního
přechodu sovětské hranice, nedovoleného pobytu na sovětském území
a dalších trestných činů, čemuž obvykle odpovídal rozsudek několik let
(nejčastěji tři až pět) nucených prací
vynesený mimosoudními orgány
NKVD. Leckdy se však vězeň o výši
svého trestu ani nedozvěděl, mnozí
byli drženi v táborech po celou dobu
dokonce bez rozsudku.

Logiku, podle níž NKVD rozděloval
vězně do jednotlivých táborů, sice nelze zcela rozklíčovat, přesto přitom
bezpochyby nějaká zákonitost existovala. Jistá pravidla lze vysledovat
i z dostupných vyšetřovacích spisů
NKVD k uprchlíkům uvězněným na
západní Ukrajině, zvláště ve Lvově,
v letech 1939 a 1940. Lidé zadržení
orgány lvovského NKVD putovali bez
ohledu na výši trestu nejčastěji právě
do Volgolagu (Volgostroje) v Jaroslavlské oblasti.
Např. ze vzorku 252 podchycených
případů židovských uprchlíků z fondu
R – Židovské spisy (1939–1941) v ASBU
ve Lvově, kteří měli svým původem
nějaký vztah k Československu (českým zemím), jich bylo dle uvedených
údajů o výkonu trestu do Volgolagu
posláno hned 132.23 Druhé místo mezi
tábory zaujímá se značným odstupem

20	
C HLEVNJUK, Oleg Vital’jevič: Historie gulagu. Od kolektivizace do „velkého teroru“. BB/art, Praha 2008, s. 287–288.
21	Tamtéž, s. 290.
22	K tomu blíže např. BORÁK, Mečislav: První deportace evropských Židů. Transporty do Niska nad Sanem (1939–1940). Český svaz bojovníků za svobodu, městský výbor v Ostravě – Tilia, Ostrava – Šenov u Ostravy 2009; DVOŘÁK, Jan – HORNÍK, Jan – HRADILEK, Adam: První transporty evropských Židů v dějinách holocaustu. Paměť a dějiny, 2014, roč. 7, č. 4, s. 101–118.
23	Z nich se 103 během vyšetřování NKVD přihlásilo k československé, ostatní k polské, výjimečně i německé státní příslušnosti.
I v jejich případě však šlo často o osoby dlouhodobě žijící na území předválečného Československa, většinou na Ostravsku či
v čs. části Těšínska, tedy na území, které bylo od října 1938 do září 1939 téměř kompletně okupováno Polskem. Někteří z nich se v té
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Oněglag – 47 (51?),24 následuje Beltbaltlag –16 (20?), Kargopollag – 14,
Ussollag – 11, Unžlag – 2 a nakonec
Jagrinlag – 1. Jen pro srovnání, z 235
rakouských Židů mělo být dle téhož
pramene deportováno do Volgolagu
83 osob.25
Celkově se do dnešní doby podařilo
v dostupných ukrajinských archivech
identifikovat 144 Čechů a Čechoslováků vězněných v letech 1939–1945
ve Volgolagu. Z nich bylo 141 osob
židovského původu, dva byli Rusíni
a v jednom případě šlo o českého krajana dlouhodobě usazeného v SSSR.
Mezi židovskými uprchlíky (a platí to
i o Rakušanech) pak jednoznačně dominovali vězni z již zmíněných transportů do Niska nad Sanem.26
Záznam o výkonu trestu v té či
oné lokalitě ale ještě neznamená,
že vězeň na místo určení skutečně
dorazil. Někteří zahynuli v důsledku strádání v tranzitních věznicích
NKVD, jiní během samotného, často
mnohatýdenního transportu. Příjezd
do tábora tak pro většinu znamenal
vlastně úlevu.
Za nesnesitelných podmínek, a po
několika týdnech jízdy, dojel jedním
z transportů do železniční stanice
Perebory u Rybinska také Erich Jucker z Orlové. Co následovalo po jeho
příjezdu, popsal ve svých vzpomínkách: „Tam nás vyhnali z vagonů, se
řadili a pod eskortou příslušníků NKVD
se psy odvedli do velikého tranzitního
tábora nucených prací. Tam jsme prošli
pod dozorem NKVD přísnou osobní kon
trolou, sepsali s námi protokol, odebrali
[nám] veškeré osobní doklady, ostříhali
[nás] do hola, oholili, vyfotografovali
a převlékli do trestaneckého mundúru.
Současně mi odebrali veškeré civilní ob

Vězni budují první stavidla

Foto: https://ru.rbth.com/read/1065-rybinskoye-more

lečení včetně zlatého pečetního prstenu,
náramkových hodinek značky Eterna
a malého cestovního budíčku v koženém
pouzdře.“ Vězně z Juckerovy skupiny
následně dopravili na člunech po
řece Šeksně až na neobydlené místo
s názvem Parsovo, kde se nacházely
primitivní lágrové baráky.27
Podobnou zkušeností jako Jucker
si po příjezdu do některého z táborů
při řece Volze jistě prošli i ostatní
vězni. Skutečnost, že mezi nimi za
války byli rovněž Čechoslováci, potvrzují i jiné prameny než ty z provenience NKVD. Např. v záznamech
Českosloven ské vojen ské m ise
v SSSR, jejíž představitelé od roku
1941 usilovali o propuštění českoslo-

venských vězňů z Gulagu do formující
se československé vojenské jednotky
v SSSR, najdeme hned několik zmínek
o Volgolagu. Ve svých hlášeních o početním stavu Čechoslováků v jednotlivých táborech se vojenští činitelé
sice mohli opřít vesměs jen o neurčité
(a často i nadsazené) informace od
již osvobozených vězňů, i ty jim ale
dávaly alespoň přibližnou představu
o rozsahu nedávných represí. V případě Volgolagu pak v únoru 1942 dva
z nich (jedním byl právě Erich Jucker)
udávali, že bylo v celém lágrovém
komplexu vězněno „několik set česko
slovenských mužů“.28 Daleko od pravdy
ve svých odhadech tito dobrovolníci
tedy skutečně nebyli.

	době stali polskými státními příslušníky, jiní za ně byli Sověty chybně považováni. Podobně tomu bylo i u některých osob prchajících
z Říšské župy Sudety či z Protektorátu Čechy a Morava, tentokrát šlo o německou státní příslušnost.
24	U několika jednotlivců není údaj o místě výkonu trestu zcela prokazatelný. V příslušných dokumentech se objevuje i více variant
místa výkonu trestu.
25	
ASBU Lvov, f. R – Jevrejski spravy (1939–1941).
26	Viz pozn. 19.
27	
Archiv Sokolovo o. p. s. via Jiří Klůc, f. Účastníci bitvy u Sokolova, Jucker Erich 1912, Vzpomínky (nedatováno). Viz též Rozhovor s Erichem Juckerem z 23. 8. 2002 pro Paměť národa – viz https://www.pametnaroda.cz/cs/jucker-erich-1912?clipId=41375#recording (citováno k 19. 7. 2021).
28	
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA), f. Československá vojenská mise (ČVM) v SSSR (1939–1948),
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Boj o přežití
Díky historikům a publicistům, kteří měli možnost studovat a zveřejnit
dříve utajované dokumenty NKVD
k historii Gulagu, i vzpomínkám bývalých vězňů máme dnes již jasnou
představu o tragičnosti celé válečné
etapy. Při takovém navýšení počtu
vězňů, jaký můžeme sledovat od začátku čtyřicátých let, nebyl NKVD
schopen, ale často ani ochoten zajistit
v táborech ty nejzákladnější podmínky k přežití. Vězni tak ještě více než
dříve strádali hladem, nemocemi,
nedostatkem vhodného oblečení,
nadále se prohlubovaly i problémy
s disciplínou lágrového osazenstva,
iracionální organizací práce a její
celkovou produktivitu. Po vypuknutí válečného konfliktu mezi SSSR
a nacistickým Německem v červnu
1941 se situace ještě dramaticky
zhoršila. Hlad a nedostatek převládaly v celé zemi a Gulag pochopitelně
neměl v zásobování žádnou přednost.
K alespoň dílčímu zlepšení životních
podmínek vězňů došlo vlastně až na
sklonku války.29
O katastrofální situaci panující za
války v táborech v Povolží svědčí mnoho důkazů, za vůbec nejkritičtější jsou
i zde považovány roky 1942 a 1943. Nedostatečné zásobování jednotlivých
„lagpunktů“ potravinami a oděvy se
markantně odráželo především na
špatném fyzickém stavu vězňů.30 Při
vyšetřování táborových podmínek ve
Volgostroji v roce 1942 bylo například
zaznamenáno, že se na jednom z „lagpunktů“ vyskytlo osm případů pelagry,
onemocnění z podvýživy: „Lidé umírají
hlady,“ stroze poznamenává hlášení.31
O naprostém nedostatku potravy ve
Volgolagu hovoří i Čechoslovák Jucker:
„Vypadalo to tam velmi špatně. Dostá
vali jsme dvě stě gramů chleba, když
jsme splnili normu, dostali jsme [navíc]

Erich Jucker (1912–2005)
Rodák ze slovenské Čadce vyrůstal ve slezské Orlové. Po absolvování páté třídy místního reálného gymnázia se vyučil drogistou a v této profesi se živil až do nacistické
okupace Těšínska v září 1939. Již 27. října toho roku však byl nacisty společně s dalšími
orlovskými a těšínskými Židy deportován druhým katovickým transportem do Niska nad
Sanem. Krátce po příjezdu uprchl přes hranice do SSSR, několik dalších měsíců žil ve
Lvově. Tam byl 28. června 1940 zatčen místním NKVD a následně obviněn z ilegálního
přechodu sovětské hranice a „nedovoleného pobytu na území SSSR“. Bez vyneseného
rozsudku byl téměř dva roky vězněn ve Volgolagu, odkud byl 6. září 1941 propuštěn
na amnestii pro polské občany. Několik dalších měsíců žil a pracoval ve Střední Asii,
k československé vojenské jednotce v Buzuluku dorazil 10. února 1942, o několik dnů
později byl odveden. Poté absolvoval kurz pro poddůstojníky a byl přidělen k posílení
3. rotě. Stal se výkonným rotmistrem pro důstojníky v záloze. Zúčastnil se bojů u Sokolova
i všech dalších významných bojových střetů čs. jednotky na východní frontě. Byl také
třikrát vyznamenán čs. válečným křížem 1939, dvakrát medailí Za chrabrost a dalšími
řády a medailemi. Válku ukončil v hodnosti nadporučíka a vrátil se do civilu. Po roce
1947 byl demobilizován a pracoval v čepelkárně a lékárenské laboratoři. Posléze se stal
řidičem z povolání a této profesi byl věrný až do důchodu. Zemřel v roce 2005 v Praze.
Zdroj: ASBU Lvov, f. R – Jevrejski spravy (1939–1941), sv. č. 4413, vyšetřovací spis E. Juckera; BROŽ,
Miroslav: Hrdinové od Sokolova. 1. čs. samostatný polní prapor v SSSR. Seznam příslušníků praporu
a účastníků bitvy u Sokolova 8. března 1943. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha 2005, s. 155;
Rozhovor s Erichem Juckerem z 23. 8. 2002 pro Paměť národa – viz https://www.pametnaroda.
cz/cs/jucker-erich-1912?clipId=41375#recording (citováno k 19. 7. 2021).

Erich Jucker krátce po zatčení lvovským NKVD

Foto: ASBU Lvov

	k. 3, Hlášení npor. Jana Kudliče a por. Františka Jandy náčelníku ČVM v SSSR Kujbyšev gen. H. Píkovi z 15. 2. 1942. Věc: Doplněk
k hlášení č.j. 2 Hlášení skupiny – E. Lichtblau a spol. k situaci ve Volgolagu.
29	
A PPLEBAUM, Anne: Gulag. Dějiny. Beta-Dobrovský – Ševčík, Praha – Plzeň 2004, s. 200.
30	ZACHARČENKO, Aleksej Vladimirovič: Trudovyje resursy NKVD v Povolžje v uslovijach velikoj otěčestvěnnoj vojny. Izvestija Samar
skogo naučnogo centra Rossijskoj akademii nauk, 2014, roč. 16, č. 3, s. 494.
31	APPELBAUM, Anne: Gulag. Dějiny, s. 200.

paměť a dějiny 2021/03

PD_03_2021.indb 31

31

29.09.2021 12:15

Čechoslováci v Gulagu

Historii nucené práce v horním Povolží během stalinismu připomíná expozice v Muzeu hydroenergetiky v Rybinsku, na snímku
denní potravinový příděl vězňů
Foto: Muzeum hydroenergetiky v Rybinsku

chleba v dávce šedesát deka, polévka
byla nabízena jen dvakrát týdně, když
v ní plaval brambor ve slupce, byli jsme
šťastní. Volno jsme měli prvního května
a dostali jsme krupicovou kaši.“ 32
Táborové velitelství přesto vyžadovalo od vězňů maximální pracovní
výkon: „Za velmi nelidských podmínek
a málo stravy, skoro pouze o krajíčku
chleba, jsme museli těžce pracovat bez
jakékoliv mechanizace v lese na těžbě
dřeva při mrazech 30–35 stupňů, a to
až deset hodin včetně nedělí.“33 Vedle
nejčastější práce v lese byli českoslovenští vězni běžně nasazováni i na
stavbu jednotlivých hospodářských
objektů (cihlárny, plynárny) i samotné rybinské přehrady.34
Úměrně s prohlubujícími se problémy se zhoršovalo také chování
dozorců. Několik zarážejících případů přímo z Volgostroje uvádí ve
své známé knize o historii Gulagu
americká historička Anne Appelbaumová. Například náčelník jednoho ze
zdejších „lagpunktů“, jistý Rešetov,
měl za války za trest umisťovat zeky
(vězně) do promrzlých cel a nařizoval i nemocným vězňům pracovat za
silného mrazu, takže mnozí při práci
zemřeli.35 Jak k tomu ale Appelbaumová doplňuje, krutost velitelů nebo
dozorců spíše než ze sadismu vyplývala většinou z jejich osobních zájmů.
Ty ovšem zpravidla umně maskovali

za vyšší, nejčastěji ekonomické cíle
sovětského státu.36
„Vyšším dobrem“ bylo možné ospravedlnit i smrt. Svědčí o tom hlášení
jednoho z inspektorů, kteří kontrolovali poměry ve Volgostroji. Stěžoval
si v něm, že správu tábora „zajímala
výhradně produkce dřeva […] a nejevila
sebemenší zájem o krmení a oblékání
vězňů, posílala je pracovat bez ohledu
na jejich fyzickou zdatnost a nikdy se
nestarala o to, zda jsou oblečení, zdraví
a najedení“.37
Šance na přežití tedy pokaždé závisela na řadě okolností. Také ve Volgolagu se ale některým Čechoslovákům
poštěstilo získat výhodnější zařazení
či využít své kvalifikace. Ostraváci
Edvin Scharf a Ervín Trautmann,
kteří se už před zatčením ve Lvově

živili jako hudebníci, postoupili právě
díky svému hudebnímu umu až do táborového orchestru, což jim výrazně
zvyšovalo šanci na přežití.38 Mnozí
ale takové štěstí bohužel neměli.
Zvláště když dynamika mortality vězňů ve volžských táborech v podstatě
odpovídala situaci v celém Gulagu,
v němž jen mezi léty 1941 a 1943 zahynulo více než půl milionu osob.39
Nejkritičtější byl přitom rok 1942,
kdy úmrtnost v táborech a pracovních koloniích vystoupala bezmála
k 25 procentům. 40
K téměř analogickému procentuál
ním vyjádření dojdeme také u sledované skupiny československých
Židů – vězňů Volgolagu identifikovaných ve fondu R – Židovské spisy
(1939–1941) v ASBU ve Lvově. Ze

32	
Archiv Sokolovo o. p. s. via Jiří Klůc, f. Účastníci bitvy u Sokolova, Jucker Erich 1912, Vzpomínky (nedatováno).
33	Tamtéž.
34	
V ÚA – VHA, f. ČVM v SSSR (1939–1948), k. 3, Hlášení npor. Jana Kudliče a por. Františka Jandy náčelníku ČVM v SSSR Kujbyšev
gen. H. Píkovi z 15. 2. 1942. Věc: Doplněk k hlášení č.j. 2 Hlášení skupiny – E. Lichtblau a spol. k situaci ve Volgolagu.
35	APPELBAUM, Anne: Gulag. Dějiny, s. 249.
36	Tamtéž, s. 252.
37	Tamtéž, s. 253.
38	BORÁK, Mečislav: Z nacistického koncentračního tábora do sovětských gulagů. Osudy ostravských Židů z transportů do Niska nad
Sanem. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, č. 25. Tilia, Šenov u Ostravy 2011, s. 97–135.
39	ZACHARČENKO, Aleksej Vladimirovič: Trudovyje resursy NKVD v Povolžje v uslovijach velikoj otěčestvěnnoj vojny, s. 494.
40	
SMIRNOV, Michail Borisovič (ed.): Sistěma ispraviteľno-trudovych lagerej v SSSR, 1923–1960, s. 48.
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132 osob jich během výkonu trestu
v letech 1940–1943 zemřelo 28, tedy
21 procent. 41
Procento obětí mezi československými vězni Gulagu by ale nepochybně bylo mnohem vyšší, pokud by zde
setrvali po zbytek trestu. Paradoxně
to byl nakonec konflikt mezi Německem a SSSR a s ním spojené amnestie
pro polské a československé občany,
co výrazně zvýšilo naději na jejich záchranu. Stejnou možnost naopak neměli např. již zmínění rakouští Židé,
které sovětské orgány většinou považovaly za občany nepřátelského státu.
I proto z 83 rakouských Židů – vězňů
Volgolagu, na něž se žádná z amnestií

Šance na záchranu
Pokud jde o Volgolag, zdá se, že naděje na předčasné osvobození v letech 1941–1943, alespoň mluvíme-li
o československých vězních, byla
ve srovnání s jinými tábory Gulagu
poměrně vysoká. Odpovídalo to nakonec i tehdejší strategii sovětských
úřadů při propouštění cizích státních
příslušníků. U těch z Československa
měli jednoznačně větší šanci dostat
se na svobodu uprchlíci z území
okupovaných českých zemí (z Protektorátu Čechy a Morava či z polského záboru Těšínska) než běženci

z Podkarpatské Rusi, které sovětské
orgány odmítaly propouštět s odůvodněním, že jde o občany Maďarska,
státu zapojeného do válečného tažení
proti SSSR.43 Většina z našich občanů
držených ve Volgolagu naštěstí dle
tohoto klíče patřila do skupiny první.
Nejdříve na sovětském území začali
své zahraniční vojsko organizovat Poláci, čehož využili i někteří Čechoslováci (především ti z Těšínska) a kvůli
možnosti propuštění se přihlásili jako
dobrovolníci do polské armády. Ať
už přímo z táborů, či z přikázaných
oblastí odcházeli na podzim a v zimě
roku 1941 do Střední Asie, kde se

Hlavní vlna amnestie
československých
vězňů Volgolagu přišla
už na konci ledna 1942,
někteří si ale na své
osvobození museli počkat
ještě dlouhé měsíce
přímo nevztahovala, zemřelo v rozmezí let 1940–1942 hned 58 lidí, tedy
skoro 70 procent. A i v jejich případě
byl rok 1942, kdy už bylo mnoho Čechoslováků osvobozeno, z hlediska
úmrtnosti jednoznačně nejhorší. 42
Obecně tedy za poklesem počtu
vězňů v Gulagu v druhé polovině
války nestála nějaká mimořádná
blahosklonnost sovětského vedení. Naopak, hlavním důvodem byla
zvýšená mortalita a amnestie pro
vybrané skupiny vězňů za účelem
jejich zapojení do válečných operací
proti Německu.

Propustka Ericha Juckera z Volgolagu. Stejně jako on bylo na amnestii pro polské občany
v roce 1941 propuštěno z Gulagu i mnoho dalších Čechoslováků původem z Těšínska.
Zdroj: ASBU Lvov

41	Z nich pět osob zahynulo ještě do konce roku 1940, 11 v roce 1941, dalších 11 v roce 1942 a jedna osoba v roce 1943.
42	
ASBU Lvov, f. R – Jevrejski spravy (1939–1941).
43	K tomu blíže např. VALIŠ, Zdeněk: Heliodor Píka v boji za životy Podkarpatorusů. Ze sovětských gulagů do Československé armády.
Časopis Slezského zemského muzea. Série B-vědy historické, 2008, roč. 57, č. 1, s. 22–59.
44	Andersova armáda bylo neformální označení polských vojenských jednotek vytvořených v letech 1941 a 1942 v SSSR převážně
z propuštěných polských vězňů Gulagu. Název nesla na počest velitele generála Władysława Anderse (1892–1970).
45	
ASBU Lvov, f. R – Jevrejski spravy (1939–1941).
46	Tamtéž, sv. č. 4413, vyšetřovací spis E. Juckera.
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Model jednoho z řady táborů Volgolagu

formovaly jednotky tzv. Andersovy
armády. 44 Konkrétně z Volgolagu
se touto cestou na svobodu dostalo v druhé polovině roku 1941 také
47 československých Židů, 45 mezi
nimi i Erich Jucker. 46 Kvůli odmítavému postoji polského velení k rekrutování osob židovského původu jim
ale často nezbývalo než hledat jiná
řešení. Někteří věřili, že se jim podaří jinými cestami odejít ze SSSR, ale
možnosti byly velmi omezené. Museli
proto čekat, jakým směrem se jejich
situace vyvine. Za několik měsíců se
jim naskytla možnost přihlásit se do
československého vojska.
Amnestii pro vězněné Čechoslováky se nakonec podařilo vyjednat
až počátkem roku 1942, poté co se
Státní výbor obrany SSSR na svém zasedání 3. ledna 1942 konečně rozhodl
amnestov at vězněné českosloven-

Foto: Muzeum hydroenergetiky v Rybinsku

ské státní příslušníky kromě „osob
podezřelých ze špionáže proti SSSR“.
Současně měl být zahájen dobrovolný
nábor pro československou vojenskou
jednotku v SSSR jak z čs. státních
příslušníků, tak i občanů Sovětského
svazu „československé“ národnosti.
Vstup do armády byl tedy v zásadě
znovu vnímán jako podmínka „návratu na svobodu“.47 Přihlásili se rádi
všichni, kdo dostali možnost.
Hlavní vlna amnestie československých vězňů Volgolagu přišla už na
konci ledna 1942, někteří si ale na
své osvobození museli počkat ještě
dlouhé měsíce. V řadě případů byly
čs. vojenské orgány dokonce nuceny
u Sovětů intervenovat za jejich propuštění. 48 Posledním ze sledované
skupiny 132 československých Židů
byl Adolf Bieder z Orlové, který se
dostal na svobodu až 22. října 1942.49

Nakonec se tedy dle materiálů
N K V D k r omě jed noho člověk a ,
o jehož osudech neexistuje žádný
záznam, dostalo z Volgolagu různými cestami všech 103 přeživších
„československých“ Židů.50 Tomuto
číslu takřka odpovídá i statistika čs.
vojenských orgánů, které k 29. červnu 1942 uváděly 106 Čechoslováků
osvobozených z volžského lágru,
dle svědectví amnestovaných v něm
zůstali ještě tři lidé.51 V celkových
číslech se přitom jednalo o zdaleka
nejvyšší počet československých
státních příslušníků propuštěných
ze všech známých táborů Gulagu.
Zdaleka ne všichni z nich však
dostali možnost přihlásit se do československé vojenské jednotky. Jen
u 55 ze 103 lidí existuje záznam, že
byli odvedeni.52 O osudech ostatních
bohužel nic bližšího nevíme. Někteří

47	VALIŠ, Zdeněk: Heliodor Píka v boji za životy Podkarpatorusů, s. 47–48.
48	
V ÚA – VHA, f. ČVM v SSSR (1939–1948), k. 3, seznam osob, pro něž bylo žádáno čs. vyslanectví o intervenci, nedatováno (1942).
ASBU Lvov, f. R – Jevrejski spravy (1939–1941).
49	
50	Tamtéž.
51	
V ÚA – VHA, f. ČVM v SSSR (1939–1948), k. 3, seznam táborů a vězněných čs. příslušníků, nedatováno.
52	Srov. Databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí 1939–1945 – viz http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
(citováno k 19. 7. 2021).
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jistě nebyli přijati kvůli svému věku či
zdravotnímu stavu, jiní narukovali do
cizích vojenských jednotek (do polské
Andersovy či do Rudé armády) nebo
se z různých příčin ztratili na území
sovětského impéria.
Stejně tak je jasné, že ani v případě
Volgolagu nemohla amnestie obsáhnout všechny vězněné krajany. Vojenské orgány v této souvislosti hovoří
ve svých hlášeních nejen o několika
Češích (Židech), ale i několika Slovácích.53 Co se s nimi stalo, nevíme. Teprve na konci roku 1942 pak odsud byli
propuštěni dva uprchlíci z Podkarpatské Rusi, Ivan Sarvada a Jurij Butaš,
zatčení v Ivanovu v červnu 1941.54 Ani
v jejich případě ale neexistuje žádný
doklad o tom, že by později narukovali
do československého vojska.
Také v dalších letech přicházeli do
nápravně-pracovních táborů v Povolží
odpykat si svůj trest vězni s českými
nebo slovenskými kořeny. Ještě za
války, v roce 1944, se sem například
dostal učitel Jindřich Cimala (nar.
1916) původem ze Středních Bludovic,
v tu dobu ale obyvatel Českého Malína (dnes Malín v Rovenské oblasti).
Cimala byl zatčen sovětskými orgány
15. května 1944, následně obviněn
z kolaborace s nacisty (údajně měl
jako oblastní ředitel „Arbeitsamtu“
poslat ze SSSR do Německa na práci kolem tisíce lidí) a odsouzen za
vlastizradu k 20 letům nápravněpracovních táborů. Zemřel krátce po
příchodu do tábora, 18. února 1945.55
Nakonec i z doby po skončení
války jsou zaznamenány případy
několika Čechů vězněných v Povolží.
Např. Vladimír Gončarek původem
z obce Seletan v Černovické oblasti
byl zatčen 21. dubna 1947 v Oděské
oblasti, když se pokoušel o nelegální
přechod hranice do Rumunska. Za to
byl odsouzen ke třem letům nucených
prací, které dle záznamů strávil právě ve volžském nápravně-pracovním
táboře.56

Rybinská vodní elektrárna byla v době uvedení do provozu druhou největší elektrárnou
v SSSR a vůbec největší v Rusku. Svému účelu slouží dodnes.
Foto: https://ru.rbth.com/read/1065-rybinskoye-more

Zázrak na Volze
„Hospodářský zázrak na Volze“,
o němž kdysi ve své reportáži snil
Julius Fučík, a dle bolševické propagandy také všechen sovětský lid,
se nakonec přece uskutečnil. Jak
z hlediska národního hospodářství,
tak i celospolečenského šlo zcela
jistě o obrovský úspěch, který také
stalinský režim neváhal náležitě
propagandisticky zúročit. Navždy
měl naopak zůstat utajen fakt, že
stejně jako i v dalších případech byl
vykoupen hlavně krví a potem tisíců
zotročených lidí a za cenu horentních
finančních a materiálních nákladů.
O míře devastace dosavadní kulturní
krajiny a divoké přírody ani nemluvě.
Jak dokládají teprve nedávno odtajněné spisy NKVD z ukrajinských archivů, jistou stopu na zdejší „výstavbě“ zanechaly nedobrovolně i desítky
českých krajanů a československých
občanů. Byli zde průběžně vězněni po
celou dobu existence volžského táborového komplexu, řadě z nich se stal

výkon jejich trestu osudným. Z pohledu celého „souostroví Gulag“ však
šlo pouze o jeden z dílků rozměrné
mozaiky, počet jeho obětí byl i mezi
Čechy a Čechoslováky mnohonásobně vyšší. Dokumenty z provenience
NKVD nám v budoucnu zcela jistě
odhalí i další případy, načež bude
možné příslušné údaje o Volgolagu
statisticky porovnat i s jinými tábory.

Jan Dvořák (1982) se specializuje na problematiku politických represí vůči českým
k raja nů m a čs. obča nů m
v SSSR a tematiku holokaustu. Je autorem nebo spoluautorem několika
studií a tematických publikací, např. Čecho
slováci v gulagu I.–III. (ČT – ÚSTR, Praha
2017–2019); Židé v Gulagu: sovětské pracovní
a zajatecké tábory za druhé světové války ve
vzpomínkách židovských uprchlíků z Českoslo
venska (ÚSTR, Praha 2017) či Židé v českém
Slezsku v době okupace 1938–1945 (Slezská
univerzita v Opavě, Opava 2015).

53	
V ÚA – VHA, f. ČVM v SSSR (1939–1948), k. 3, seznam táborů – Volgolag, nedatováno.
54	
DAZO, f. 2558, sv. č. 1605, Jurij Butaš a Ivan Sarvada.
55	
ASBU Rovno, sv. č. P 11780, Jindřich Cimala.
56	
ASBU Oděsa, sv. č. 029394, Vladimír Gončarek.
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